
Základná škola, Ul. Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy 

za školský rok 2009/2010

vypracovaná v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-

vzdelávacej činnosti... . 

Telefón :       053 4495454 fax : 053 4495444 e-mail :        zakladnaskola@pobox.sk 

Webová stránka školy : www.zskomspv.edupage.org                                

Okres :     Spišská Nová Ves Príslušnosť školy k školskému úradu :           Spišské Vlachy

Zriaďovateľ: Mesto Spišské Vlachy

Vedúci zamestnanci školy: Ing. Pavol Gubka, riaditeľ

PaedDr. Emília Čurillová, zástupkyňa riaditeľa, špec.pedagóg

Mgr. Helena Šofranková, zástupkyňa riaditeľa

Vedúci zamestnanci školských zariadení pri škole:

Bc. Mária Suchá, vedúca CVČ a ŠSZČ

Mgr. Mária Jarkovská, poverená zastupovaním vedúcej CVČ a ŠSZČ 

Mgr. Mária Chudíková, poverená vedením ŠKD

Jana Kántorová, vedúca školskej jedálne

Rada školy: je vytvorená v súlade so zákonom 596/2002 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve, má 11 členov. Predsedkyňou rady školy je PaedDr. Marcela Satmáryová.
Rodičovská organizácia:  Rodičovské združenie ROSA,  ktorého výkonný orgán  Rada triednych 
dôverníkov  vytvorený z triednych dôverníkov (jeden až dvaja rodičia  z každej  triedy)  sa schádzal 
pravidelne  každý  mesiac,  spoluorganizoval  niekoľko  väčších  podujatí  (Mikuláš,  fašiangový  ples, 
country zábava, deň detí), rodičia sa sporadicky zúčastňujú školských výletov. Významne podporoval 
záujmovú činnosť žiakov – úhrada cestovného a občerstvenia na žiackych podujatiach a súťažiach, 
vecné ceny pri súťažiach a na záver školského roku (za uplynulý školský rok v celkovej sume okolo 
3.870,- €).  
Predsedkyňou Rodičovského združenia ROSA bola v školskom roku  2009/10 Daniela Chovancová.  
Ďalšie  poradné orgány školy: škola nemá žiadny iný poradný orgán mimo vlastnej  organizačnej 
štruktúry (vlastnými poradnými orgánmi sú pedagogická rada a metodické (a predmetové) združenia a 
komisie). 

Komentár:

Predmetové komisie sú aktívne v procesie riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu svojho predmetu  
či skupiny predmetov. PK koordinujú obsah a nadväznosť obsahu vzdelávania v ročníkoch aj medzi  
paralelnými  triedami  v ročníku.  Koordinujú  preverovanie  vedomostí  i predmetovú  prípravu  mimo 
povinného vyučovania (súťaže, prehliadky,  vystúpenia).  Boli  aktívne v procese prípravy plánu i pri  
hodnotení  výsledkov  výchovy  a vzdelávania.  Významne  sa  podieľajú  na  tvorbe  školského  
vzdelávacieho programu i školských výchovných programov ŠKD,  CVČ a ŠSZČ.
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1. Štatistické údaje o základnej škole za školský rok 2009/2010 k 31.8.2010:

• počet všetkých tried ZŠ spolu:   23 z toho v 1. – 4. roč. :         7 
      v 5. – 9. roč. :          12

v špec.triedach     4
• počet všetkých žiakov ZŠ spolu: 427 z toho v 1. – 4. roč. : 118 

v 5. – 9. roč. :             269
v špec.triedach   40

• počet tried nultého ročníka:            0 v nich počet žiakov :                  0
• počet žiakov so špec. výchovno-vzdelávacími potrebami začlenených do bežných tried:   30
• počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia : 143

Komentár:

Škola  poskytuje   vzdelávanie  v špeciálnych  triedach  pre  žiakov,  ktorí  takúto  starostlivosť  
potrebujú.  Špeciálne  triedy  sú  vytvorené  len  na  druhom  stupni.  Ďalší  žiaci  so  špeciálnymi  
pedagogickými  potrebami  sú  zaradení  ako  žiaci  zaradení  do bežných  tried  (  sú  to  najmä  žiaci  
s vývinovými poruchami učenia a telesne či zdravotne postihnutí).

Počet rómskych žiakov  sa priamo nezisťuje. Rómsku národnosť si neuvádza ani jeden žiak.  
Odhadujeme, že školu navštevovalo je okolo 140 rómskych žiakov, najmä z rómskej osady Žehra –  
Dreveník.  

  
 

2. Štatistické údaje o školských zariadeniach pri škole

• školský klub detí
• počet oddelení:                   2 v ňom počet žiakov :   65

• školské stredisko záujmovej činnosti a centrum voľného času
• počet záujmových útvarov:   49 v nich počet členov (súčet podľa evidencie ZÚ): 689
• počet zapojených žiakov našej školy:    357    z iných škôl a dospelých 332
• týždenný počet hodín záujmového vzdelávania:    121

• školská jedáleň (údaje za kalendárny rok 2009)
• počet vydaných obedov pre žiakov celkom:     32.538 priemer na stravný deň:  171
• počet vydaných obedov pre dospelých celkom: 6.536 priemer na stravný deň:    34

Komentár:
Školský klub detí zabezpečoval každodennú starostlivosť o žiakov prvého stupňa v čase mimo 

povinného  vyučovania.  Pobyt  detí  v ŠKD  bol  vyplnený  záujmovou  činnosťou  i prípravou  na 
vyučovanie. ŠKD zabezpečoval aj ranný dozor  (v čase od 7.00 do začiatku vyučovania) pre žiakov,  
ktorí dochádzali do školy s veľkým predstihom pred vyučovaním.  

Činnosť školského strediska záujmovej  činnosti  organizačne  zabezpečovala jeho vedúca p.  
Suchá, po odchode na materskú dovolenku ju zastupuje p.Jarkovská.  Vo funkcii vedúcich záujmových  
útvarov  sa  v priebehu  školského  roka  vystriedalo  37  osôb,  s ktorými  boli  uzatvorené  dohody  
o vykonaní  práce.  V záujmových  útvaroch  bolo  žiakom týždenne   poskytovaných  okolo  121  hodín  
nepovinného vzdelávania, čo je mierne menej ako v predchádzajúcom roku. Naproti tomu stúpol počet  
zapojených žiakov, ekonomická efektívnosť CVČ a ŠSZŽ sa mierne zvýšila.

Mimo štruktúr ŠSZČ boli  aj v tomto roku vytvorené  záujmové útvary v rámci vzdelávacích  
poukazov (Praktické cvičenia zo SJ a M) – príprava žiakov  deviateho ročníka na vykonanie testovania  
deviatakov.
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V školskej jedálni sa poskytovala strava počas 190 stravných dní. Poskytovala obedy žiakom  
našej školy a  žiakom ZŠ sv. J.Krstiteľa. V mesiacoch apríl až december 2009 bolo v jedálni vydaných 
4767 porcií „školského mlieka“.

3. Hodnotenie výchovy a vzdelávania
A) Hodnotenie a klasifikácia k 31.8.2009

• počet vymeškaných hodín spolu za celý rok : 60.107 priemer na žiaka :       140,77

• z toho neospravedlnených hodín za celý rok :  14.325 priemer na žiaka :         33,55

• počet znížených známok zo správania :  2. stupňa :  31 3. stupňa : 14        4. stupňa : 8

• počet udelených pokarhaní riaditeľom školy :          11       pochvál riaditeľom školy :       87 

• počet prospievajúcich žiakov spolu :                      399 neprospievajúcich spolu :        18

• počet nehodnotených žiakov spolu :                        10

• počet žiakov 5. – 9. roč. so samými jednotkami :    28    

• počet žiakov, ktorí robili opravnú skúšku :       9 

• počet žiakov opakujúcich ročník:     16

Komentár:
Absenciu  síce  stále  hodnotíme  ako  vysokú,  ale  v porovnaní  s minulým  rokom  sa   znížila  

(priemerná absencia sa znížila  zo 164 hodín na 140 – o viac ako 20 hodín!).  Výrazne sa znížila  
neospravedlnená absencia – z priemerných 48 hodín na žiaka klesla na 33 hodín!  Podstatná časť  
absencie je aj v tomto roku  vytvorená žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia – najmä z osady  
Dreveník  v Žehre,  ale  aj  z Dobrej  Vôle  a z Mesta  Spišské  Vlachy.   Neospravedlnená  absencia  sa  
premietla aj do  počtu zhoršených známok zo správania, počet znížených známok zo správania zostal  
približne na úrovni vlaňajška (v roku 2008/09 59 v roku 2009/10 52.  Absencia sa riešila štandardným  
postupom so zasielaním oznámení rodičom žiakov, obciam a pri vysokej neospravedlnenej absencii aj  
úradu  práce,  sociálnych  vecí  a rodiny.  K riešeniu  absencie  sme  v decembri  2009  zorganizovali  
rokovanie,  na  ktoré  sme  prizvali  zástupcov  mesta,  okolitých  obcí,  ÚPSVaR,  políciu.  Zdá  sa,  že  
koordinácia riešenia tohto problému všetkými zainteresovanými môže priniesť zlepšenie.

Počet riaditeľských pokarhaní a pochvál zostal približne na úrovni predchádzajúceho roka.
Údaje  o prospechu  sú  uvedené  ku  koncu   školského  roka  (koniec  augusta),  po  náhradnej  

klasifikácii  a opravných  skúškach.  Nehodnotení  žiaci  sú  spravidla  zaradení  do  vyššieho  ročníka  
(podmienečne), prípadne sú evidovaní ako žiaci, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku v zahraničí a 
nedostavili sa na preskúšanie.

B) Prehľad o rozmiestnení žiakov na stredné školy k 30.6.2010 
 
• počet žiakov 9. ročníka : 50  
• počet prijatých na gymnáziá : 10 na SOŠ : 30       na OU : 6
• počet neumiestnených žiakov :  9. ročníka ZŠ :      4  
• počet žiakov končiacich ZŠ v nižších ročníkoch :  9 z nich neumiestnených: 6

Komentár:
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Zo žiakov  9.ročníka  boli  takmer  všetci  prijatí  do  stredných  škôl  podľa  ich  záujmu.  Žiaci  
neumiestnení   nemali  po  ukončení  desiatich  rokov  povinnej  školskej  dochádzky  záujem  o ďalšie  
štúdium.
 
C) Nezávislé testovanie vedomostí žiakov

Preverovanie vedomostí žiakov deviateho ročníka TESTOVANIE 9  je  organickou súčasťou  
prijímacieho pokračovania na stredné  školy. Priemerná úspešnosť školy v matematike bola 48,8% 
(celá SR 60,1%) a v slovenskom jazyku 60,8% (SR 67,6%), pričom je možné medziročne konštatovať  
tendenciu zlepšovania výsledkov v oboch predmetoch. 

 V prípravách na absolvovanie TESTOVANIA 9 absolvovali  žiaci podobné preverovanie,  (v  
ôsmom a deviatom ročníku) KOMPARO 8 a 9 s nasledovnými výsledkami (porovnanie výsledkov školy  
s celoslovenským priemerom v slovenčine  a matematike,  v stĺpcoch  VŠP sú  vyhodnotené  všeobecné 
študijné predpoklady zúčastnených žiakov). : 

Ročník, trieda    SJ             SJ SR    M             M SR   VŠP           VŠP SR

8. 46,8% 50,3% 47,5% 48,8% 43,9% 47,4%
VIII.A 45,1% 41,8% 41,6%
VIII.B 48,4%  53,2%  46,3%  

9. 51,1% 51,9% 34,1% 38,0%       nezisťovalo sa
IX.A 56,6% 44,7%
IX.B 45,7% 23,6%

TESTOVANIE 9
Matematika úspešnosť školy 48,8% celoslovenský priemer 60,1 %
Slovenský jazyk 60,8% 67,6%

D) Prehľad o vedomostných súťažiach, predmetových olympiádach a športových súťažiach :
a)  počet 1. miest s názvami súťaží v okresnom kole   :   6

Štúrov  Zvolen  (Alica  Sakmárová),  A Slovo  bolo  u Boha  (Lesia  Kožárová),  Basketbal  žiačky 
(družstvo),  Nestlé  –  basketbal  žiačky  (družstvo),  Stolný  tenis  žiačky  (družstvo),  Olympiáda 
v anglickom jazyku (Katarína Matušíková)

b) 1. – 3. miest s názvami súťaží v celoslovenskom :  4        
A Slovo bolo u Boha – 3.miesto Lesia Kožárová, V krajine remesiel – 2.miesto Nikola Kalická, 
Komenský a my – 2.miesto Barbara Sokolská,   Biblia  očami detí  a mládeže – 3.miesto Marek 
Berky

c) počet umiestnení (ocenení) v medzinárodných súťažiach :  15 
7 – Matematický klokan, 7 – Génius logicus, 1 – výtvarná India

d) Prehľad o ocenených žiakoch na záver školského roka
p.č. meno a priezvisko trieda súťaž, aktivita umiestnenie

3. ročník    
1., Slávska Vanesa III.A Slávik slovenska - obvodné kolo 2.m
2. Bukšár Matej III.B Matematická Pytagoriáda - okresné kolo 22.m

 korešp. súťaž Maksík úspešný riešiteľ
3. Ogurčák Peter 3.B korešp. súťaž Maksík úspešný riešiteľ

4. ročník
4. Slatkovský Filip 4.A Matematická Pytagoriáda - okresné kolo 6. m.

 Maksík, Mat. Klokan, Genius Logicus úspešný riešiteľ
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5. Holotňák Aurel 4.A Matematická Pytagoriáda - okresné kolo 31. m.
 Maksík, Mat. Klokan, Genius Logikus úspešný riešiteľ

6. Pacovská Barbora 4.A Literárne a umelecké súťaže účasť
7. Belayová Aneta 4.A Slávik Slovenska, práca v DFS, country tanec účasť
8. Maskaľová Viktória 4.A Športe (dievčenský futbal, hokej)  
9. Mihaľak Jaroslav 4.A Šport (futbal)  
10. Čurillová Viktória 4.B Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo 1.m

Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo účasť
11. Nehila Flavián 4.B Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo 3.m

 Šprincove Krompachy  1.m
 Práca v DFS, A Slovo bolo u Boha  

12. Valenčíková Veronika 4.B Country tance – bál, otváranie sezóny Zahurou ...  
13. Trávničková Kristína 4.B Výtvarná India 2. - strieborná medaila 
14. Pokrivčák Patrik 4.B Šport (futbal)  

5. ročník   
15. Kočišová Ema 5.A Country tance - bál, otváranie sezóny Zahurou ...  
16. Hric Daniel 5.A Country tance - bál, otváranie sezóny Zahurou ...  
17. Šuty Ján 5.A Country tance - bál, otváranie sezóny Zahurou ...  

6. ročník   
18. Porada Ondrej 6.A Hasičský zbor - okresná súťaž družstiev 1.m
19. Trávničková Dominika 6.B Štúrov Zvolen - okresné kolo 2. m 
20. Sater Matúš 6.A Genius Logicus - bronzový certifikát 73. m. na Slovensku

7. ročník   
21. Merčáková Sofia 7.A Recitačné a literárne súťaže  

 Svätoplukovo kráľovstvo ožíva - celoslovenská súť. cena poroty
 Cena Dominika Tatarku čestné uznanie

22. Dragošek Tomáš 7.B Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo 3.m 
 A Slovo bolo u Boha - krajské kolo 2.m

23. Mondryová Jana 7.A EXPERT -  kategória Svet umenia 49.m  
24. Šiška Jozef 7.B Slávik Slovenska - obvodné kolo 2.m

 Slávik Slovenska - okresné kolo účasť

8. ročník   
25. Sokolská Barbara 8.A Reprezentácia vo vedomostných a literárnych súť.  

 Komenský a my – celoslovenské kolo 2.m

 Cena  Dominika Tatarku cena poroty
čestné uznanie

 Cena Slovenského učeného tovarišstva cena poroty
čestné uznanie

26. Klapáčová Jana 8.A Reprezentácia vo vedomostných a recitačných súť.  
27. Leško Vladislav 8.A Envirootázniky – korešpondenčná súťaž  
28. Sakmárová Alica 8.B Reprezentácia vo vedomostných a literárnych súť.  

 Matematická Pytagoriáda – okresné kolo 3. m.  
 Olympiáda v SJL – okresné kolo 1. m.  
 Olympiáda v SJL – krajské kolo 4. m.  

Štúrov Zvolen – regionálne kolo 1.m
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 Štúrov Zvolen – celoslovenské kolo 5.m
28. Sakmárová Alica 8.B biblická olympiáda – družstvá, okresné kolo 3.m 

 
 EXPERT - kategória Svet umenia
                 - kategória Dejiny
                 - titul Top EXPERT

19.m.
60.m
52.m

 Mat. Klokan  Úspešný riešiteľ
 Cena Slovenského učeného tovarišstva cena poroty
 Šprincove Krompachy – poézia, vlastná tvorba 1.m.

29. Kožárová Lesia 8.B Reprezentácia vo vedomostných a literárnych súť.  
Biblická olympiáda – družstvá, okresné kolo 3.m

 Dobšinského Košice – okresné kolo 1. m.  
 A Slovo bolo u Boha – krajské kolo 1.m. 

A Slovo bolo u Boha – celoslovenské kolo 2.m
 Šprincove Krompachy 1.m 

30. Bečkerová Alica 8.B Reprezentácia vo vedomostných a literárnych súť.  
 Biblická olympiáda – družstvá, okresné kolo 3.m 
 Slávik Slovenska – obvodné kolo 3.m    

Slávik Slovenska – okresné kolo účasť
 Šprincove Krompachy 3.m.

31. Holubčík Vendelín 8.B Geograf.ická olympiáda – okresné kolo úspešný riešiteľ 

 
EXPERT – kategória Bity a bajty
                 - kategória Tajomstvá prírody
                 - titul Top Expert 

 64.m
20.m
53.m

32. Horváth Lukáš 8.D Šprincove Krompachy 1.m.
   
9. ročník   

33. Matušíková Katarína 9.B Olympiáda v AJ – okresné kolo 1.m
Olympiáda v AJ – krajské kolo 5.m

34. Berky Marek 9.C Biblia očami detí, výtvarná súťaž, okresné kolo 1.m 
  Biblia očami detí, výtvarná súťaž, celoslovenská 3.m

E) Uplatňované učebné plány:

• 1.stupeň, 1. a 2.ročník
1.stupeň, 3. a 4.ročník - UP pre 1. až 9. ročník ZŠ, MŠ SR, 14.mája 2003, č. 520/2003-41,učebný 
plán pre 1.- 4. ročník ZŠ, variant 3 (jazykový)

• 2.stupeň, 5. a 6.ročník
2.stupeň, 7. až 9.ročník - UP pre 1. až 9. ročník ZŠ, MŠ SR, 14.mája 2003, č. 520/2003-41, učebný 
plán pre 5.- 9. ročník, variant 3

• 2.stupeň, špeciálne triedy, 5.ročník
2.stupeň, špeciálne triedy, 6. až 9.ročník – UP osobitnej školy, MŠ SR, 12.júna 1998, č.2302/98 – 4

4. Zamestnanci 
A) Prehľad 

• počet učiteľov vrátane riaditeľa školy a ZRŠ : fyzický stav : 33   prepočítaný stav : 30,85
• počet asistentov učiteľa v ZŠ : 1  
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• počet pedagogických zamestnancov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady : 1
      z toho študujúcich za účelom splnenia kvalifikačných predpokladov :  0
• počet týždenných vyučovacích hodín (povinné, voliteľné a nepovinné predmety spolu):     734

z toho vyučovaných odborne: 651        (85,56%)
• počet nepedagogických zamestnancov v ZŠ :   fyzický stav : 8              prepočítaný stav : 8
• počet zamestnancov v Školskom klube detí: 2 (vychovávateľky)
• počet zamestnancov v Centre voľného času a v Školskom stredisku záujmovej činnosti:

• pedagogickí: 1 nepedagogickí: 2
• počet zamestnancov v ŠJ :   fyzický stav :      5    
• počet vedúcich záujmových útvarov v ŠSZČ:  fyzický stav: 37   

Komentár:
Vo vyučovaní bol  zapojený  len jeden zamestnanec nespĺňajúci  kvalifikačné požiadavky, ktorý  

má  v súlade  s planými  právnymi  predpismi   trvalú  výnimku  z požadovanej  kvalifikácie.  Vcelku  
prijateľným je údaj o odbornosti vyučovania. Odbornosť vyučovania sa oproti minulému roku zostala  
približne na úrovni predchádzajúceho roku (pokles o 1%), pričom ale štyri kolegyne študujú (či majú  
záujem študovať) na rozšírení kvalifikácie (anglický jazyk pre 1.stupeň, geografia, slovenský jazyk),  
takže predpokladáme výrazné zvyšovanie odbornosti vyučovania. Napriek tomu hodnotíme odbornosť  
vyučovania  okolo  85%  ako veľmi dobrú,  čo svedčí  o  efektívnom rozdelení  vyučovacích  úväzkov.  
Odborne je zastrešený takmer každý vyučovací predmet s výnimkou nemeckého jazyka. 

Počet  pedagogických  i nepedagogických  zamestnancov  zodpovedá  normám  i okresným  či  
krajským priemerom. 

B) Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy 

a) počet uvádzaných začínajúcich pedagogických zamestnancov do praxe :    0
b) Druhú kvalifikačnú skúšku vykonali (druhú atestáciu získali): 

Ing.P.Gubka, Mgr.H.Šofranková, PaedDr.E.Čurillová, Mgr.K.Kočišová, Mgr.J.Kočiš, 
Mgr.V.Baloga, Mgr.J.Dragošeková, Mgr.L.Rendoš, Ing.Z.Rendošová, Mgr.J.Ježová, 
PaedDr.M.Satmáryová, Mgr.D.Kočišová, Mgr.A.Vrábľová, Mgr.Š.Filip, 
PaedDr.Z.Kožárová

c) Pedagogickí zamestnanci zaradení do rôznych foriem kontinuálneho vzdelávania:
P.č. Názov vzdelávania Vzdelávacia inštitúcia Zaradení pedagogickí zamestnanci

1. Informatická výchova Statpedu - DVUI PaedDr.E.Čurillová

2. Premena tradičnej školy na modernú ÚIPŠ
PaedDr.H.Šofranková
Mgr.Z.Neupauerová
PaedDr.S.Kubašková 

4. Vzdelávanie učiteľov v oblasti cudzích 
jazykov – Anglický jazyk  Statpedu Mgr.A.Nehilová

Mgr.M.Brajerčíková
5. Finančná gramotnosť (kontinual.vzd)  MPC PaedDr.S.Kubašková
6. aSc Agenda - žk  (vnútrošk.vzd)  Ing.Ján Ba Všetci učitelia 

d) Účasť na medzinárodnej konferencii výchovných poradcov – Mgr.Š.Filip

e) Účasť na tematických seminároch a kurzoch
P.č. Názov vzdelávania Vzdelávacia inštitúcia Zaradení pedagogickí zamestnanci

1. Met.usmernenia pre ročníky v reforme  MPC PO-DKÚ SNV sr. Terezka
2. Odb. sem. ochrany pred požiarmi IVS EÚ SNV Ing.A.Kočiš
3. Katechetický deň  DKÚ SNV sr. Terezka
4. Odb. sem. pre riad. zam ŠkD, CVČ,  MPC BA Mgr.M.Suchá, Mgr.M.Chudíková, 
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ŠSZČ

5. Tvorba výst. štandardov pre ANJ 
úroveň A1.1 (Oxford un press) MPC KE Mgr.A.Vrábľová

6.
Zákon o pedagogických 
zamestnancoch, odmeňovanie 
ped.zam.

RVC KE Ing.P.Gubka

7. Sem. V krajine remesiel RCR ÚĽUV BB Mgr.Z.Neupauerová

8. Disk. Fórum – Profesijná orientácia 
a trh práce ÚPSV a CPPP SNV Mgr.Š.Filip

9. Zmeny vo vyuč. a aplikácia ŠVP v 
predmetoch SJL v 1. a 2. roč. ZŠ MPC PO Mgr.J.Piklová, 

PaedDr.M.Brajerčíková

10. Cabri geometria MPC PO

Mgr.M.Maťašovská, 
Mgr.H.Šofranková, 
RNDr.L.Müllerová, 
Mgr.M.Jarkovská, 
Mgr.D.Ondášová

11. Šikanovanie - seminár CPPaP SNV PaedDr.S.Kubašková

12. Ročné zúčtovanie, Novela zákonníka 
práce, zamestnávateľ a odbory RVC Štrba Ing.P.Gubka, PaedDr.Z.Kožárová, 

Bc.M.Sokolská

13. Aktuálna legislatíva a prax 
špeciálnych škôl 

Acad. Istropolitana, 
RVC KE PaedDr.E.Čurillová

14. Inovačné metódy vo vyuč. dejepisu MPC KE PaedDr.S.Kubašková

15. E-twinning pre začiatočníkov Národná služba  pre 
elektronizáciu škôl

Mgr.K.Kočišová, Mgr.A.Vrábľová,
Ing.M.Uličná, PaedDr.M.Brajerčíková

16. Seminár k výsledkom zistení štátnej 
inšpekcie

 KŠÚ Košice
ŠŠI Bratislava Ing.P.Gubka

17. Zasvätená osoba v pastorácii Teologický seminár KE sr. Terezka

18. Seminár – metódy a formy vyučovania 
Aj Oxford Univesity Press Mgr.K.Kočišová 

19. Metodický deň k legislatíve v 
špeciálnej pedagogike CaPP SNV  PaedDr.E.Čurillová

20. Aktívne učenie sa na exkurzii MPC KE PaedDr.S.Kubašková

21. Prevencia sociálne-patologických. 
javov v ZŠ CPPPaP PaedDr.S.Kubašková

22. Finančná gramotnosť  MPC KE PaedDr.S.Kubašková

23. Mediálna výchova v školskom 
vzdelávaní MPC KE PaedDr.M.Satmáryová

24. Zvyšovanie odborných kompetencií 
učiteľa náboženskej výchovy MPC PO sr. Terezka

25.

Agresivita a šikanovanie u školskej 
mládeže I. modul

Kancelária národnej 
správy pre prevenciu 
kriminality 

PaedDr.M.Satmáryová

26. Riešenie raných štádií šikanovania 
detí a mládeže II. modul

Kancelária národnej 
správy pre prevenciu 
kriminality

PaedDr.M.Satmáryová

27. Územná a druhová ochrana prírody 
SR

Slov. múzeum ochrany 
prírody a jaskyniarstva 
Liptovský Mikuláš

RNDr.L.Müllerová, Mgr.J.Ježová, 
Mgr.Z.Neupauerová

Komentár:
Škola vytvárala veľmi dobré  podmienky na zapojenie svojich zamestnancov do vzdelávania.  

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov obsahovo pokrývalo celú škálu pedagogických činností. 

5. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
a) údaje o projektoch,  do ktorých je  škola zapojená :  Kampaň Detského fondu SR "Aby deti 

nezomierali", Bezpečná cesta žiakov do a zo školy, Cesta mlieka, Európsky deň "Vypínaj Vypínače", 
Enviroprojekt, SME v škole, Agromilk – tetrapaky, viečka, Deň narcisov, E-twinning

b) prenájom priestorov telocvične občanom mesta a záujmovým združeniam 
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• poskytnuté priestory pre činnosť ZUŠ Krompachy 
c) spolupráca s inými vzdelávacími inštitúciami
• dohoda o spolupráci s MŠ Spišské Vlachy
• dohoda  o spolupráci  s ZŠ  1-4  Spišské  Vlachy  a ZŠ  Bystrany  o poskytovaní 

nepovinného vzdelávania
• neformálna spolupráca so školami v školskom obvode

d) spolupráca so zborom pre občianske záležitosti v Spišských Vlachoch (program pre 
dôchodcov, prednes básne pri rôznych príležitostiach ...) 

e) spolupráca  s  MŠ  Ul.SNP  ,  ÚSS  Domovina  Hodkovce,  Dobrovoľným  hasičským  zborom 
Spišské Vlachy, Klubom stolného tenisu Spišské Vlachy, MO Slovenského rybárskeho zväzu 
Spišská Nová Ves (s uvedenými organizáciami má škola podpísané dohody o spolupráci).

f) spolupráca so školami s partnerskej gminy Gizalky v Poľsku (podpísaná dohoda o spolupráci), 
v hodnotenom roku bez priamych kontaktov. 

g) neformálna  spolupráca  s Gimnaziom  Tymbark  (Poľsko)  –  obojstranné  vzájomné  návštevy 
spojené s futbalovým turnajom žiakov.

Komentár:
V záujme  budovania  korektných  vzťahov   medzi  školou  a verejnosťou  sme  pokračovali  

v prenajímaní  školských  priestorov  pre  verejnosť.  Požičiavala  sa  najmä  telocvičňa  pre  záujmové  
združenia v meste Spišské Vlachy ale sporadicky aj učebne a školská jedáleň.

Už viac rokov využíva priestory školy pre našich žiakov ZUŠ Krompachy – najmä pre výtvarný  
odbor. Toto riešenie pred rokmi pomohlo zapojiť viac žiakov do tejto činnosti a odbúrať dochádzanie  
do mesta Krompachy. V  našich priestoroch sa vzdelávalo okolo 80 žiakov ZUŠ.

Snažíme sa vychádzať v ústrety sporadickým požiadavkám ZPOZ na spoluprácu pri rôznych  
príležitostiach.  

V spolupráci s hasičmi, so stolnými tenistami a s rybármi pracovali na škole záujmové útvary  
príslušného zamerania. V rámci spolupráce s ÚSS Domovina Hodkovce sa skupina žiakov zúčastnila  
exkurzie v tomto zariadení, poskytli sme kultúrny program a ÚSS nám poskytol svoje prevádzky na  
exkurzie k tradičným remeslám v rámci regionálnej výchovy.

 Veľmi  dobre  sa  spolupracovalo  s  Centrom    pedagogicko-psychologického  poradenstva  a  
prevencie  Spišská  Nová  Ves,  ktorá  robila  psychologické  vyšetrenia  žiakov,  ako  aj  s Centrom 
špeciálno-pedagogického poradenstva  v Gelnici.

6. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti 
Školský rok, v ktorom bola naposledy vykonaná inšpekčná činnosť Štátnou školskou inšpekciou 

a druh inšpekcie: 2009/2010 – tematická inšpekcia, príprava a priebeh testovania deviatakov 

Komentár:
Inšpekcia nezistila porušenie pokynov k príprave a priebehu testovania.

7. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

Škola využívala  priestory  piatich  pavilónov,  telocvičňu a prízemnú budovu na Komenského  
ulici.  Okrem kmeňových učební  majú žiaci  k dispozícii  odborné učebne cudzích jazykov,  hudobnej  
výchovy,  prírodopisu,  informatiky,  laboratórium  fyziky,  laboratórium chémie,  učebňu  špeciálnej  
pedagogiky,  dielňu,  telocvičňu.  K dispozícii  je  veľký  školský  dvor  s vyrastenou  parkovou  zeleňou.  
Niektoré z uvedených učební nie sú úplne vyhovujúco vybavené.   

V zlom až nevyhovujúcom stave je naďalej  oplotenie, spojovacie chodníky medzi pavilónmi so  
strieškami,  podlaha v niektorých učebniach, tepelné rozvody ústredného kúrenia, chýbajú sokle na  
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budovách čo spolu s neexistujúcou dažďovou kanalizáciou stále spôsobuje podmáčanie budov a riziko 
statických porúch. Ploché strechy sú pravidelným zdrojom takmer havarijných situácií,  keď takmer  
každý rok sa na niektorej z nich vyskytne porucha a presakujúca dažďová voda poškodzuje maľovku,  
omietku s následným výskytom plesne stien.  Nie je dokončená autobusová zastávka,  areál školy je  
otvorený, neoplotený,  čo následne vyvoláva zvýšené poškodzovanie parkovej zelene, budov (najmä  
dažďových zvodov a okien) a ďalšieho majetku školy neorganizovanými návštevníkmi či  skupinami  
mládeže vo večerných a nočných hodinách.

V minulom roku  sme pokračovali  v postupných  rekonštrukciách  priestorov  školskej  jedálne  
a ďalšími vylepšeniami v technologickom vybavení a začali sme s rekonštrukciou sociálnych zariadení  
(WC) v pavilóne prvého stupňa.

V júli 2009 podal zriaďovateľ školy žiadosť o grant na projekt rekonštrukcie školy v celkovej  
výške okolo 900 tis €, ktorá ale opäť nebola úspešná.    

8. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti (za 
kalendárny rok 2009) 

a) zo štátneho rozpočtu
• povinné vzdelávanie      579.518,- €

z toho: 
- normatívne - osobné 450.044,- €

- prevádzkové   97.580,- €  
- nenormatívne  - vzdelávacie poukazy   17.651,- €

- cestovné žiakov   14.243,- €

b) od zriaďovateľa
• školský klub detí         16.597,- €
• školské stredisko záujmovej činnosti      59.749,- €
• školská jedáleň      51.451,- €
• školská jedáleň – kapitálové výdavky         11.618,- €

c) iné zdroje
• vlastné príjmy           1.826,- €  
• príspevky na čiastočnú úhradu nákladov od rodičov         5.101,- €  
• stravné         7.429,- €
• od stravníkov na nákup potravín    35.585,- €
• iné finančné prostriedky                210,- €  

Komentár:
V prehľade sú uvedené zdroje finančných prostriedkov na činnosť školy a školských zariadení pri  

škole. V položke príspevky na čiastočnú úhradu nákladov sú uvedené poplatky rodičov za školský klub  
a krúžky v ŠSZČ. Vlastné príjmy sú tvorené najmä úhradami za prenájom školských priestorov. Iné  
finančné  prostriedky  predstavujú  príjmy  školskej  jedálne  (čiastočná  úhrada  nákladov,  príspevok  
zamestnávateľa na stravu, cudzí stravníci). 

Prostriedky  za  vzdelávacie  poukazy  boli  použité  na  osobné  výdavky  pre  vedúcich  záujmových  
útvarov a zamestnancov školy zabezpečujúcich  voľnočasové aktivity  žiakov ako aj  na prevádzkové  
výdavky zabezpečujúce činnosť záujmových útvarov.  Prostriedky na čiastočnú úhradu nákladov od  
rodičov boli použité na materiálne zabezpečenie  voľnočasových aktivít. 
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9.  Ciele stanovené na školský rok a vyhodnotenie ich plnenia 

Na školský rok 2009/10 bolo v ročnom pláne definovaných šesť hlavných úloh: 
a. vytvorenie školského vzdelávacieho programu,
b. zameranie na kvalitu každej vykonávanej práce, 
c. prezentáciu školy na verejnosti, 
d. bezpečnosť a ochranu zdravia, 
e. výchova k ľudským právam, 
f. podpora nepovinného vzdelávania v ŠSZČ. 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky : 
a. zapojenie žiakov do predmetových súťaží a olympiád najmä v oblasti športu (futbal, 

basketbal, stolný tenis), umeleckého prejavu (prednes, vlastná literárna tvorba, výtvarné 
umenie, spev), vzťahu k prírodnému prostrediu (ochrana prírody, separácia odpadu) 
a vedomostí (matematika, geografia, biológia)

b. zapojenie žiakov do voľnočasových aktivít (e-twinning, mladí novinári)
c. výchova k tolerancii a vzájomnému porozumeniu (spolupráca s DSS Hodkovce),
d. výrazne pokročil vzťah pedagogických zamestnancov k využívaniu IKT v 

pedagogickom procese

Oblasti, v ktorých pretrvávajú nedostatky :   
a. právne vedomie zamestnancov,
b. širšie zapojenie školy do projektov, ktoré ponúkajú finančné prostriedky,
c. postavenie školy v spoločnosti,
d. hospitačná činnosť.

Komentár:
Prvú úlohu hodnotíme ako splnenú. Učitelia i predmetové komisie s veľkou zodpovednosťou 

pristúpili  k tvorbe  vzdelávacieho  programu.  Jeho  základná  myšlienková  línia  bola  hotová  a  
prezentovaná  pedagogickej  rade  už  koncom  školského  roka  2007/08,  vo  svojej  podstate  zostala  
nezmenená, čo svedčí o zodpovednom prístupe v tvorbe jeho koncepcie. Školský vzdelávací program sa 
priamo dotkol prvého, druhého, piateho a šiesteho ročníka riadnych tried a špeciálnej triedy  piateho 
ročníka. Bol zostavený učebný plán a učebné osnovy nových vyučovacích predmetov. Vzdelávaciemu  
programu sa  pedagogická  rada  venovala  v  priebehu  roka  niekoľkokrát  a prijala  v ňom  niekoľko  
menších  korekcií.  Jenou  z nosných  myšlienok  školského  vzdelávacieho  programu  je  regionálna  
výchova, v rámci ktorej žiaci navštívili výrobné prevádzky Mercator–Kovo v Spišských Vlachoch, ale  
aj  Spišskú  Kapitulu  a ÚSS  Hodkovce.  Vyzdvihnúť  chceme  manželov  Gregovcov,  ktorí  v rámci  
popularizácie spišského hudobného folklóru predviedli svoje umenie priamo žiakom na vyučovacích  
hodinách  regionálnej  výchovy  a aj  na  vianočnom  koncerte.  V rámci  tohto  predmetu  si  žiaci  
pripomenuli  fašiangové  zvyky  predvedením  ľudových  masiek  v iných  triedach  priamo  počas  
vyučovacieho procesu.  Tvorba programu úzko súvisí s úlohou dôrazu na kvalitu vykonávanej práce.  
Aj túto oblasť môžeme hodnotiť ako splnenú, aj keď si uvedomujeme aj rezervy v tejto oblasti. Kladne 
hodnotíme prácu predmetových vyučujúcich – na vyučovacích hodinách, pri riešení koncepčných úloh  
v predmetovej komisii, pri využívaní možností na využitie rozširujúceho učiva v povinnom vzdelávaní –  
príprava žiakov na predmetové súťaže, projektové vyučovanie,  prezentácia výsledkov žiackej práce  
počas tzv. projektového dňa. Kladne hodnotíme i prácu predmetových komisií,  ktoré veľmi aktívne  
koordinujú obsah i formy vzdelávania v svojom predmete.  Vyučujúci  spolupracujú pri  vypracúvaní  
časovotematických  plánov,  pri  príprave  vedomostných  previerok  a testov,  pri  organizovaní  
predmetových súťaží, pri propagácii  svojej práce a pod. Kriticky sa dívame na rozsah hospitačnej  
a kontrolnej činnosti. 

Prezentácia školy na verejnosti a propagácia školy  sa oproti minulosti v niektorých smeroch 
zlepšila.  Vďaka  aktivitám  pani  K.  Kočišovej  boli  viackrát  a takmer  pravidelne  zverejňované  
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informácie o činnosti školy v odbornej pedagogickej tlači. Úspešnou prezentáciou bolo zapojenie školy  
do e-twinningového projektu. Úspešným propagačným podujatím bolo 5.výročie e-twinningu spojené  
so  sprivodnými  akciani  (balóny,  kreslenie  na  chodník  ...).  Pani  L.  Müllerová a M.  Chudíková  sú 
naďalej aktívnymi „udržiavateľkami“ internetovej stránky školy, jej funkčná existencia je podporená  
fungujúcou redakčnou radou.

Učitelia a zamestnanci našej školy sa spolupodieľajú na organizovaní rôznych podujatí v meste  
Spišské Vlachy. Traja pedagogickí zamestnanci sú poslancami mestského zastupiteľstva. Škola vydala  
propagačný materiál pre rodičov budúcich prvákov a piatakov.   

V oblasti BOZP a PO sme zaevidovali 12 žiackych úrazov bez ďalšej absencie a zaregistrovali  
sme jeden žiacky úraz s následnou absenciou 10 vyučovacích dní. Tendencia poklesu počtu úrazov sa  
potvrdila aj v hodnotenom roku – pre porovnanie: v roku 2005/06 ich bolo 21 evidovaných úrazov,,  
v roku 2006/07- 28,  v roku 2007/08 – 19, v roku 2008/09 18 evidovaných úrazov. 

Riadením oblasti  BOZP je  naďalej  poverený  zamestnanec školy,  ktorý má na to  vytvorený  
zodpovedajúci  priestor.  Je  vyškolený  v oblasti  požiarnej  ochrany  aj  v oblasti  BOZP.  Škola  má 
uzatvorenú dohodu o pracovne zdravotnej j službe. Škola nemá uzatvorenú poistnú zmluvu na  žiacke  
úrazy, ale má uzatvorenú poistnú zmluvu na zodpovednosť za škodu. Pracovný úraz sme ani  v tomto 
školskom roku nemali.

Pri  hodnotení  plnenia  ročného plánu a  výsledkov  výchovy  a vzdelávania  v oblasti  výchovy 
k ľudským právam môžeme označiť  výsledky  ako  úspešné.  Žiaci  pochádzajú  z rôzneho  sociálneho  
prostredia, v rodinách kladú rôzny dôraz na oblasť viery a náboženstva, žiaci sú z dvoch rozdielnych 
etnických skupín. Pri zohľadnení toho, že priamo v susedstve školy pôsobí cirkevná škola, je výchova  
k tolerancii  na rôzne ideológie  a náboženstvá  na našej  škole  na veľmi dobrej  úrovni.  Záujemcom  
o predmet  náboženská  výchova  je  vytvorený  priestor  priamo  v rozvrhu  hodín.  V predmete  etická  
výchova sú vytvárané skupiny v rámci ročníkov, napriek pomerne malému záujmu o tento predmet. Vo 
vzťahu  rómskeho  a nerómskeho  etnika  pretrváva  určité  napätie,  ale  medzi  žiakmi  ide  väčšinou  
o tolerantný vzťah.   

 Poslednú hlavnú  úlohu (podpora ŠSZČ) hodnotíme ako splnenú, napriek tomu, že bol urobený  
krok k obmedzeniu jeho činnosti.  Zriadením Centra voľného času sa redukuje šírka poskytovaných  
záujmových  činností  len  na  aktivity  v rámci  našej  školy.  Centrum  bude  perspektívne  poskytovať  
záujmové vzdelávanie  žiakom a mládeži  z iných škôl.  Vrátením bývalej  budovy MŠ späť materskej  
škole  prišlo  ŠSZČ o využívané  priestory  a bolo  potrebné  hľadať  priestorové  rezervy  vo  využívaní  
učební školy. Pre ŠSZČ bol vypracovaný samostatný výchovný program. V rámci strediska pracovali  
aj záujmové útvary žiakov ZŠ na Ul.SNP. Vedúci záujmových útvarov vykonávali prácu spravidla na  
základe dohody o pracovnej činnosti a vykonaní práce. Zriaďovateľ  pridelil stredisku rozpočet, ktorý  
umožňoval jeho plnú činnosť. 

Tradične  dobré  výsledky  boli  dosiahnuté  v športe,  najmä  vo  futbale,  stolnom  tenise  
a basketbale dievčat, ale aj v atletike (účasť - Okresné majstrovstvá v cezpoľnom behu, základné kolo 
malého futbalu, turnaj Nestlé cup – basketbal dievčat a chlapcov, medziškolský „prvomájový“ turnaj  
v basketbale dievčat ). Vo futbale sme výrazne pokročili vytvorením záujmového útvaru pre dievčatá.  
Koncom školského  roku sa  uskutočnil  turnaj  v dievčenskom futbale  s plánovanou  účasťou dievčat  
z poľského  Tymbarku  (z  dôvodu  povodne  sa  zúčastnili  len  dievčatá  z Krompách,  zo  Spišského  
Podhradia  a zo  spojenej   cirkevnej  školy).  Vo  volejbale  to  bola  účasť  v celoslovenskom  projekte  
Minimax volley. V závere školského roku sa žiakovi Dávidovi Trávničkovi podaril výkonom 646 cyklov  
ľah-sed zápis do Slovenskej knihy rekordov. 

Uskutočnili sa plánované účelové cvičenia, školský turnaj v stolnom tenise, v basketbale. Žiaci  
siedmeho ročníka sa zúčastnili lyžiarskeho výcviku v Nálepkove, uskutočnili sme  plánovaný lyžiarsky  
výcvik pre žiakov druhého ročníka. Žiaci 3. a 4. ročníka sa zúčastnili plaveckého výcviku v Spišskej  
Novej Vsi, žiaci šiesteho ročníka z dôvodu zvýšeného počtu chrípkových ochorení kurz neabsolvovali.  
Táto úloha bola presunutá na začiatok  školského roku 2010/2011.

V umeleckej činnosti  sa do popredia dobrých výsledkov dostáva rétorika, umelecký prednes  
a literárna tvorba.  Pokračovali  sme v stabilne dobrých výsledkoch v speve a v činnosti  folklórneho 
súboru. DFS úspešne reprezentoval na prehliadke detských folklórnych súborov v Margecanoch  so  
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ziskom  strieborného  pásme.  Tieto  činnosti  boli  niekoľkokrát  v roku  využité  aj  na  školských  či  
mestských  podujatiach.  Na  tradične  dobrej  úrovni  je  naša  účasť  v rôznych  výtvarných  súťažiach  
(Výtvarná India, Vesmír očami detí, Biblia očami detí a mládeže, Stop drogám).

Z tých najväčších podujatí, ktorých sa naši žiaci zúčastnili vymenúvame: 
filmové predstavenie, divadelné predstavenie  František z Assisi,  program pre dôchodcov v Galérii  
Mesta Spišské Vlachy,  Týždeň boja proti drogám, pripomienka výročia Nežnej revolúcie,  beseda v  
Mestskej knižnici,  beseda so spisovateľom p.Karpinským, návšteva detí  z MŠ v škole aj v školskom 
klube (Spišské Vlachy, Slatvina), deň otvorených dverí pre budúcich piatakov, deň otvorených dverí  
pre rodičov rómskych detí s vysvetlením povinností rodičov v období zápisu detí na plnenie povinnej  
školskej dochádzky a jej  dôležitosti  pre deti,   imatrikulácia prvákov,  vystúpenie žiakov s kultúrnym 
programom v ÚSS Hodkovce,  účasť  na mestskom vianočnom trhu,  vianočný koncert  v spolupráci,  
žiacky  karneval,  program  ku  Dňu  matiek,  Slávik  Roma  –  súťaž  v speve  pre  rómskych  žiakov,  
odomykanie studničiek s čistením prímestskej  rekreačnej oblasti,  účasť na regionálnej  prehliadke  
detského  hudobného  folklóru  v Margecanoch,   návšteva  Planetária  v Prešove,  triedne  besiedky  
s kultúrnym programom pre rodičov v triedach prvého stupňa, slávnostný zápis do prvého ročníka,  
kurz dopravnej výchovy, pripomenutie Dňa Zeme, Indiánska noc v škole s popoludňajšími a večernými  
hrami a prenocovaním detí v budove školy, rozlúčková slávnosť deviatakov a ďalšie menšie podujatia  
v rámci tried a ročníkov (Milionár, Hľadá sa talent, Delfín ...).

Z podujatí  pre  zamestnancov   to  bolo  pracovné  zasadnutie  učiteľov  partnerských  škôl,  
z ktorých k nám prichádzajú žiaci  - najmä do prvého a piateho ročníka. Zamestnanci školy sa ďalej  
zúčastnili dvojdňového rekondičného pobytu v Ružbachoch. Záujemcovia  o aktívny výtvarný prejav  
absolvovali výtvarný program v tvorivých dielňach. V záujme väčšieho uplatnenia IKT sa v spolupráci  
s firmou MB TECH vybraní pedagogickí zamestnanci zúčastnili seminára k využívaniu interaktívnej  
tabule  s účasťou  riaditeľov  okolitých  škôl  (Bystrany,  1-4,  Vojkovce,  Olcnava,  ZŠ  Bijacovce,  SOŠ  
Bijacovce,  Spišské  Podhradie)  a následne  sa   všetci  naši   pedagogickí  zamestnanci  zúčastnili  
vnútroškolského  metodického  podujatia  k interaktívnej  tabuli  a k internetovej  žiackej  knižke.  
Zamestnanci školy sa zúčastnili dvoch zahraničných zájazdov – navštívili sme karneval v Benátkach 
(Taliansko) a koncom školského roka sme (síce pre žiakov a za odmenu)  uskutočnili poznávací zájazd  
do Oswienčimu, Krakowa a Wieliczky (Poľsko) s pomerne silným zastúpením zamestnancov školy.

 Z viacdenných podujatí s pobytom detí mimo školy spomíname -  lyžiarsky výcvik pre žiakov  
7.ročníka  sa  už  tradične  uskutočnil  v Nálepkove,  snehové  podmienky  boli  dobré  a   žiaci  mali  
organizovanou výchovnou činnosťou vyplnený celý pobyt. Škola v prírode sa uskutočnila v Kováčovej,  
účastníci  si  pochvaľujú  ubytovanie, stravovanie  a celé  kúpeľné  prostredie,  stanovený  výchovný  
program bol splnený. 

Tradičným  podujatím  bola  žiacka  konferencia  –  už  piata.  V hodnotenom  roku  tematicky  
zameraná  na  tému  Energia  okolo  nás.  Organizačnou  zmenou  bolo  jej  finálne  uskutočnenie  
v popoludňajších  hodinách  v nedeľu  –  so  zámerom  čo  najväčšej  účasti  rodičov  našich  žiakov  
a verejnosti.  Účasťou  cca  60-tich  rodinných  príslušníkov  na  prezentácii  hodnotíme  zámer  ako  
naplnený.
   Aj v uplynulom školskom roku sa žiaci pomerne široko zapojili do predmetových súťaží. Z nich 
vymenúvame:   Hviezdoslavov  Kubín,  Štúrov  Zvolen,  Slávik  Slovenska,  Matematická  olympiáda,  
Matematická  pytagoriáda,Geografická  olympiáda,  Olympiáda  v slovenskom  jazyku,  Olympiáda  v  
anglickom  jazyku,  Matematický  KLOKAN,  EXPERT,  MAKSÍK,  Vševedko,  Genius-logicus,  
Envirootázniky, 

 V oblasti  právneho  vedomia  zamestnancov  je  potrebné  naďalej  zvyšovať  informovanosť  
v pracovnoprávnych vzťahoch a v oblasti  ochrany zdravia a bezpečnosti  pri práci – zdravia svojho 
i zdravia zverených detí.

Kladne hodnotíme celkovú klímu školy zameranú na dosiahnutie dobrých výsledkov výchovno-
vzdelávacej  práce.  S týmto  cieľom využíva  škola  širokú škálu  foriem a metód.  Žiaci  sa  zúčastnili  
pätnástich exkurzií, z toho bolo 5 k voľbe povolania (školy v Spišskej Novej Vsi, v Krompachoch, v  
 Košiciach, US STEEL Košice, Burza škôl v Spišskej Novej Vsi), ďalšími exkurziami boli už takmer  

13



tradične  jaskyňa Zlá diera, prírodovedné múzeum SNV, Planetárium Prešov, Spišský hrad, Pieniny,  
Dardanely Markušovce (spojené s účasťou na koncerte).

Žiaci sa s triednymi učiteľmi a aj s niektorými rodičmi zúčastnili školských výletov –  Vysoké  
Tatry,  Zahura, Košice, Spišská Nová Ves, ZOO Spišská Nová Ves, Markušovce, Poprad,  Spišský  
hrad, Ružín, Slovenský raj.  

A v nasledujúcich oblastiach pociťujeme najväčšie ťažkosti. V období niekoľkých   posledných  
rokov došlo v spoločnosti k výrazným zmenám v právnom systéme. Ani mladí učitelia nie sú dostatočne  
pripravení na existujúci a rýchlo sa meniaci právny stav v pracovnoprávnych vzťahoch, v nazeraní na 
bezpečnosť  práce,  v školskej  legislatíve.  Celkom úspešne  sa  zapájame do rôznych súťaží,  bolo  by  
vhodné zamerať sa vo väčšej miere aj na projekty, ktoré ponúkajú finančné prostriedky.  

10. Ďalšie informácie o škole
• Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania

Rozvrh  hodín  bol  vytvorený  s ohľadom  na  psychohygienické  zásady  tvorby  rozvrhu.  Boli  
zohľadnené  takmer  všetky  oprávnené  požiadavky  predmetových  učiteľov.  Bol  vytvorený  
pomocou zakúpeného programu na PC s ručným zaradením posledných vyučovacích hodín.  
Prestávky sú zaradené nasledovne – po prvej a tretej vyučovacej hodine prestávky veľké, po  
ostatných hodinách malé. Obedňajšia prestávka zaradená nie je, pretože je potrebné brať do  
úvahy grafikon  autobusovej  dopravy.  Je  na  škodu,  že  nie  doprava žiakov  sa  prispôsobuje  
vyučovaniu, ale vyučovanie prispôsobujeme možnostiam dopravy.  Oblasť bezpečnosti práce  
a požiarnej  ochrany  je  personálne  zabezpečená  vlastným  kvalifikovaným  zamestnancom,  
ktorého je  škola pripravená poskytnúť  aj  ďalším školám, školským zariadeniam i  orgánom  
verejnej správy v blízkom okolí.

• Voľnočasové aktivity
Škola ponúkla žiakom pomerne veľkú škálu záujmových útvarov v ŠSZČ. Okrem tejto ponuky  
zabezpečila škola ďalšie podujatia, do ktorých sa žiaci zapojili. Žiaci účinkovali v kultúrnych 
programoch (Mikuláš,  Vianoce),  zúčastnili  sa  karnevalu,  navštívili  divadelné  predstavenia,  
s triednymi  učiteľmi  sa  zúčastnili  na  školských  výletoch,  s predmetovými  učiteľmi  na  
exkurziách,  škola  poskytla  vo  voľnom  čase  deviatakom  možnosť  prípravy  na  testovanie  
vedomostí a zabezpečila aj cvičné testy KOMPARO.  

• Spolupráca školy s rodičmi
Pri  škole  pracuje  aktívna  skupina  rodičov,  vytvorená  ako  aktív  triednych  dôverníkov  
rodičovského združenia ROSA. Na pravidelných zasadnutiach sú vedením školy informovaní  
o aktuálnych  problémoch  školy.  Svojimi  návrhmi  a postrehmi  rodičia   prispievajú  k širšej  
informovanosti  vedenia  školy.  Vo  svojom  programe  majú  zaradené  podujatia  na  podporu  
školy. Rôznymi formami sa podieľali na spoluorganizovaní Mikuláša, vianočného programu,  
plesu, countrybálu, Dňa detí, ale aj školských kôl predmetových súťaží. Finančne prispeli na  
účasť žiakov na podujatiach mimo školy – súťaže, prehliadky, lyžiarsky kurz, plavecký kurz,  
škola v prírode. Z prostriedkov rodičovského združenia boli na konci školského roka  odmenení  
žiaci za dosiahnuté výsledky v priebehu školského roka. Oceňujeme priamu účasť rodičov na  
triednych podujatiach – napr. žiackych výletoch. 

• Poskytovanie služieb deťom, žiakom, verejnosti
Škola v obmedzenej miere poskytovala aj ďalšie služby – pre žiakov kopírovanie študijných  
materiálov,  internet vo voľnom čase. Pre verejnosť prenájom priestorov (najmä telocvičňu,  
sporadicky jedáleň), podľa záujmu ale bez organizovania a propagácie internet, kopírovacie  
služby, obedy v školskej jedálni. Príjmy z tejto činnosti boli odvedené zriaďovateľovi, ktorý ich  
pravidelne posielal na použitie škole. 
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• Vzájomné vzťahy a spolupráca
Na veľmi dobrej úrovni sú vzťahy školy so zriaďovateľom. Zriaďovateľ poskytol škole všetko,  
čo je v súlade so zákonom povinný, ale výrazne sa zlepšila komunikácia. Na nevyhnutne nutnej  
úrovni  je komunikácia vedení s partnerskou školou sídliacou s našou v tom istom areáli – ZŠ  
sv. Jána Krstiteľa. Čulejšia spolupráca je na úrovni učiteľov týchto škôl – najmä telocvikárov,  
ale aj iných predmetových učiteľov. Už tradične existuje dobrá spolupráca s materskou školou 
– pravidelná je návšteva predškolákov, ale aj organizovaná beseda učiteliek MŠ a učiteľkami  
v 1.  ročníku  a učiteliek  prvého  stupňa  satelitných  škôl  s učiteľmi  v piatom  ročníku  pri  
zabezpečovaní  kontinuity  prechodu  žiakov  na  novú  školu.  Na  veľmi  dobrej  úrovni  je  
spolupráca s mestskou knižnicou. Užitočnú úroveň začína naberať spolupráca s obcou Žehra 
najmä pri zabezpečovaní povinnej školskej dochádzky rómskych žiakov.

• Škola ako školiace zariadenie
Dosahované  výsledky,  pracovný  režim,  pracovné  prostredie  a pracovné  nasadenie  
zamestnancov  školy  (vrátane  zamestnancov  školy  pracujúcich  v školských  zariadeniach  pri  
škole) nás oprávňujú poskytnúť prostredie školy aj študentom stredných a vysokých škôl na 
vykonanie ich povinných praktických cvičení, ale aj vlastným zamestnancom a zamestnancom 
iných  škôl  a školských  zariadení  na  absolvovanie  vzdelávacích  podujatí.  V  
hodnotenom školskom roku sme tak  umožnili  vykonať  praktické  cvičenia  štyrom študentom 
strednej  pedagogickej  školy  v školskom  klube  detí  (Hockicko,  Ficová,  Puchala,  Lešková) 
a súvislú pedagogickú prax siedmim študentom VŠ (Užáková, Fukasová, Greňová, Farkašová, 
Čurillová,  Jurečková,  Semanová),  poskytli  sme  priestory  niekoľkokrát  na  vzdelávanie  
zamestnancov  našej  i iných  škôl  v „tvorivých  dielňach“  a raz  na  vzdelávanie  pracovníkov  
školských jedální. 

• Výkon štátnej správy v školstve v prvom stupni - počet vydaných rozhodnutí o
a) prijatí žiaka do školy : ........................................................................................ 74
b) odklade začiatku povinnej školskej dochádzky žiaka : ......................................    1
c) dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka : ..................   0
d) oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy : ........................................      3
e) oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch :      0
f) povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky :  23
g) uložení výchovných opatrení : ............................................................................     98
h) povolení vykonať komisionálnu skúšku : ...........................................................     29
i) povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý 
nie je žiakom školy : ......................................................................................................      0
j) o individuálnom vzdelávaní žiaka         ..............................................................       1

V Spišských Vlachoch dňa 14. októbra 2010

         Ing. Pavol Gubka
riaditeľ školy
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SWOT - analýzy vybraných oblastí činnosti školy
(Príloha správy o činnosti školy za šk.r.2009/2010)

a) Využívanie IKT v pedagogickom procese

Silné stránky Slabé stránky
- záujem pedagogických 

zamestnancov na širšom využívaní 
prostriedkov IKT v pedagogickom 
procese

- pomerne dobré vybavenie školy 
prostriedkami IKT na vyučovanie aj 
na prevádzku

- rozvoj využívania IKT má podporu 
vedenia školy

- existencia pedagogických 
zamestnancov, ktorí IKT aktívne 
využívajú v pedagogickom procese  

- nevyhovujúce priestory – učebne 
s prostriedkami IKT

- nepružná údržba softvéru, nebývajú 
včas nainštalované požadované 
programy

- striedanie sa zamestnancov pri 
jednom PC – menia sa nastavenia, 
čo komplikuje bezproblémové 
využívanie IKT

- časovo náročná príprava učiteľa na 
vyučovaciu jednotku

- málo efektívny informačný systém, 
nepružný spôsob získavania 
informácií na rozhodovanie 
v riadení školy, nepružný systém 
zadávania úloh a kontroly ich 
plnenia  

Príležitosti Ohrozenia
- zvýšenie atraktívnosti vyučovacieho 

procesu
- zvýšenie  efektívnosti  vyučovacieho 

procesu
- širšie  uplatnenie  prostriedkov  IKT 

aj v osobnom živote zamestnancov
- zvýšenie  efektívnosti  riadiaceho 

procesu v škole  
- efektívnejšia  propagácia  školy a jej 

činnosti

- nedostatok prostriedkov na obnovu 
a údržbu hardvéru

- poruchovosť prostriedkov IKT 
znemožní ich efektívne využívanie

- nedostatok vyhovujúceho softvéru 
- strata záujmu pedagogických 

zamestnancov o využívanie 
prostriedkov IKT

Problém č. 1: Nevyhovujúco, neprakticky vybavené učebne
Cieľ:

1. Zriadiť učebne tak, aby využívanie prostriedkov IKT bolo organizačne bezproblémové
Úlohy:

1.1. Zriadiť, dobudovať, vybaviť, doplniť prostriedkami IKT (v súlade s analýzou konkrétnych potrieb) tieto učebne:
a. učebňu kontinuálneho vzdelávania
b. učebňu cudzích jazykov (AJ)
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c. tzv. učebňu nemeckého jazyka
d. učebňu fyziky
e. učebňu etickej výchovy, náboženskej výchovy
f. jednu kmeňovú učebňu v pavilóne B
g. jednu kmeňovú učebňu na prvom stupni
h. učebňu biológie a chémie
i. učebňu hudobnej výchovy

1.2. Zabezpečiť potrebné softvérové vybavenie prostriedkov IKT v súlade s požiadavkami základných pedagogických 
dokumentov (s požiadavkami pedagogických zamestnancov)

1.3. Zabezpečiť efektívne hardvérové vybavenie pre pedagogický proces („každý učiteľ má pridelený notebook“)

Problém č. 2: Pedagogickí zamestnanci nie sú dostatočne odborne pripravení na efektívne využívanie 
prostriedkov IKT
Cieľ:

2. Odborne a metodicky pripraviť pedagogických zamestnancov na využívanie prostriedkov IKT
Úlohy:

2.1. Priebežne pripravovať (vzdelávať) pedagogických zamestnancov na využívanie prostriedkov IKT 
v pedagogickom procese od prípravy na vyučovanie, cez ich efektívne využitie priamo na vyučovacích hodinách 
až po informovanie rodičov o výchovných a vzdelávacích výsledkoch žiakov.

2.2. Umožniť pedagogickým zamestnancom využívať služby www.zborovna.sk 

Problém č. 3: Málo efektívny informačný systém
Cieľ:

3. Organizačne zostaviť funkčný informačný systém zabezpečujúci jednoduché získavanie informácií na 
rozhodovací proces v riadení školy, pre takýto systém zabezpečiť hardvérovú a softvérovú podporu 

Úlohy:
3.1. Zabezpečiť potrebné hardvérové a softvérové vybavenie pre riadenie školy, hospodárenie a administratívu

3.2. Vytvoriť bezpečný informačný a komunikačný systém zabezpečujúci odovzdávanie informácií potrebných na 
efektívne riadenie školy v pedagogickej oblasti aj v oblasti hospodárskych činností – napríklad prostredníctvom 
verejných e-mailových serverov.   

b) Právne vedomie zamestnancov

Silné stránky Slabé stránky
- disciplinovaní pedagogickí aj 

prevádzkoví zamestnanci
- je vytvorená ucelená štruktúra 

vnútropodnikovej legislatívy
- je vytvorený fungujúci informačný 

systém o vnútornej legislatíve
- zamestnanci majúci prehľad 

o určitej oblasti školského života sú 
ochotní spolupracovať pri 
vypracovaní vnútorného predpisu  

- nedostatok času na dôslednejšiu 
informovanosť o obsahu aktuálnych 
právnych noriem

- zamestnanci považujú formálne 
vzdelávanie oblasti právnych 
noriem za stratu času (veď si to 
môžu prečítať aj sami)

- pedagogickí zamestnanci nie sú 
pripravení na adekvátnu reakciu 
v záťažových situáciách

Príležitosti Ohrozenia
- pripraviť pedagogických 

zamestnancov na riešenie 
niektorých mimoriadnych situácií 
(konfrontácia so žiakom, s rodičom 
žiaka, postup pri úraze, riešenie 
nesprávneho profesionálneho 

- časté a nesystémové zmeny vo 
všeobecne záväzných právnych 
predpisoch

17

http://www.zborovna.sk/


hodnotenia zo strany vedúceho ...)
- zviditeľniť školu ako školu 

s prepracovaným a uceleným 
systémom vnútornej legislatívy

Problém č. 4: Nepripravenosť pedagogických zamestnancov na riešenie záťažových situácií vo vzťahu k žiakom 
a rodičom žiakov
Cieľ:

4. Pripraviť učiteľov na reálnu možnosť vzniku konfrontačnej, či inej mimoriadnej  situácie so žiakom, rodičom tak, 
aby ju dokázali riešiť taktne a v súlade s platnými právnymi normami

Úlohy:
4.1. Do pracovných porád pravidelne zaraďovať témy k aktuálnej legislatíve.
4.2. Pripraviť pre učiteľov školenie k zvládaniu konfrontácie s agresívnym žiakom,  agresívnym rodičom žiaka
4.3. Pripraviť pre učiteľov komplexnú informáciu o žiakoch školy so zdravotným postihnutím (povinnosti školy 

a zamestnancov školy vyplývajúce z platnej legislatívy plus potrebné základné zdravotnícke informácie)

Problém č. 5: Pedagogickí zamestnanci považujú vzdelávanie v oblasti právnych noriem za stratu času
Cieľ:

5. Presvedčiť zamestnancov o potrebe vzdelávania sa aj v tejto oblasti
Úlohy:

5.1. Pripraviť obsahovo naplnené vzdelávanie k právnym normám tak, aby bolo aj zaujímavé a poučné.

c) Zapojenie školy do projektov

Silné stránky Slabé stránky
- zamestnanci majú záujem pripraviť 

žiadosti o granty
- škola má kooperujúcich partnerov 

v občianskych združeniach 
a neziskových organizáciách

- škola má kooperujúcich partnerov aj 
v zahraničí 

- zamestnanci sú ochotní zapojiť sa 
do plnenia úloh zo schválených 
projektov

- podpora zo strany zriaďovateľa

- nevyužívame všetky možnosti na 
žiadosti o granty

Príležitosti Ohrozenia
- možnosť získania externých zdrojov 

na rozvoj školy
- strata podpory zriaďovateľa

Problém č. 6: Nevyužívané možnosti podávať žiadosti o granty
Cieľ:

6. Zefektívniť podávanie žiadostí o granty 
Úlohy:

6.1.Vytvoriť pracovnú databázu projektov, na ktoré by bolo možné žiadať prostriedky
6.2. Vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá bude sledovať vypisovanie grantových kôl 
6.3. Uskutočniť seminár k písaniu projektov
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e) Postavenie školy v spoločnosti

Silné stránky Slabé stránky
- škola dosahuje dobré výsledky – 

imidž školy
- pri ZŠ pracuje silná a aktívna 

rodičovská organizácia (Rodičovské 
združenie ROSA)

- nie je organizačný ani personálny 
problém uskutočniť akúkoľvek 
bežnú školskú akciu (spracovať a 
vydať písomný materiál, žiacky 
kultúrny program, triedne podujatia 
s rodičmi, lektorská činnosť ...)

- zamestnanci sú prispievateľmi do 
novín a časopisov

- škola stráca spoločenskú prestíž
- propagácia činnosti školy je 

nedôsledná, nevyužité možnosti 
v pozitívnej propagácii školy

- verejnosť nie je dostatočne 
informovaná o celej šírke školských 
činností

Príležitosti Ohrozenia
- zviditeľnenie školy, možnosť 

presvedčiť rodičov (zákazníkov) 
o kvalite školy

- pritiahnuť rodičov žiakov k podpore 
školy a k spolupráci

- nedostatok prostriedkov na 
propagačné aktivity, na spoluprácu 
s inými školami

- zmeny v školskej legislatíve

Problém č.7: Propagácia školy
Cieľ:

7. Zefektívniť propagáciu školy a výsledkov jej činnosti
Úlohy:

7.1. Podporovať činnosť redakčnej rady webovej stránky školy
7.2. Zabezpečiť primeranú propagáciu každého pripravovaného a uskutočneného podujatia
7.3. Každé školské podujatie pripravovať aj so zreteľom na jeho propagáciu
7.4. Vyžadovať od zamestnancov dôslednú evidenciu činnosti (evidenciu uskutočnených podujatí)
7.5. Od rodičovskej organizácie požadovať osobnú účasť rodičov na triednych podujatiach (napr. výletoch)
7.6. Podporiť Rodičovské združenie ROSA pomocou pri vytvorení a správe ich webovej stránky
7.7. Pripraviť vzdelávacie aktivity pre rodičov
7.8. Pripraviť aktivity pre starých rodičov našich žiakov a pre dôchodcov bývajúcich v Spišských Vlachoch 

V Spišských Vlachoch 14.10.2010

Pavol Gubka
                                                                                                               riaditeľ             
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